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Divendres, 28 de setembre del 2012Cultura

Unmoment de l’obra teatral ‘Després de la pluja’, de la jove companyia Zinc Teatre.

BLANCA MARTÍNEZ RIBES

❘ LLEIDA ❘ La 21a edició de la Mos-
tra d’Arts Escèniques Josep Fo-
nollosa-Fono comptarà amb una
trentena d’actuacions de 30 for-
macions amateurs lleidatanes,
que es podran veure alTeatre de
l’Escorxador. El certamen, que
començarà el pròxim 5 d’octu-
bre, abaixarà el teló el 29 de no-
vembre amb espectacles de tots
els gèneres, tot i que amb un no-
table predomini de la comèdia.
Així, el públic podrà disfrutar
dels versos de Zorrilla, Espron-
ceda o Lord Byron al voltant del
mític personatge de Doña Inés
en la comèdia deTeatre Persis-
tent Guindàvols o del segon fes-
tival de flamenc passant pel te-
atre familiar d’El conte de la lle-
tera, de la companyia Xip Xap.

Tampoc hi faltarà el teatremu-
sical ambChicago Free Style, de
GodotsTeatre, o La meva boda
grega, d’HangarTeatre. La dan-
sa arribarà, entre altres compa-
nyies, de la mà d’Arts Dansa,
amb La nit de les nines. Els es-
pectacles més arriscats o mul-
tidisciplinaris aniran a càrrec de
Clariana-Arnalot-Caslas, tres ar-
tistes visuals de dansa, vídeo i
fotografia que s’uneixen per plas-
mar sobre l’escena el moviment
de la natura a Playing Stopped
Movement, de la mateixa ma-
nera que Muvmentics mostrarà
un muntatge d’expressió corpo-
ral amb l’obra Ups. Per la seua
part,Teatre del Talión farà do-
blet amb les representacions de
les comèdies Corasón loco i
Isop.

Teatre amateur per a tots els gustos
La 21a Mostra d’Arts Escèniques Josep Fonollosa-Fono inclou una trentena de representacions de
formacions locals || Començarà el pròxim 5 d’octubre i acabarà a finals de novembre

ARTSESCÈNIQUESCICLE

LESOBRES

Lo que diga Doña Inés
T.P. Guindàvols. 5 d’octubre.

2n Festival Flamenc
P.F. Duende y Pureza. 6 octubre.

El conte de la lletera
Xip Xap. 7 d’octubre.

No em convidis a sopar
Josafat Teatre. 13 d’octubre.

Alquimia
Mirat al S./B. M. Tello. 14 octubre.

Corasón loco
Teatre del Talión. 18 d’octubre.

Balla la vida
Fuslat. 19 d’octubre.

Chicago Free Style
Godots Teatre. 20 d’octubre.

Nit a l’hospital
Asseniors. 21 d’octubre.

Escritoras a escena
T. Gent Gran. 26 d’octubre.

Diner negre, molt negre
T. de T. de Llívia. 27 d’octubre.

Campaneta
Petit Format. 28 d’octubre.

D.Q. Tanorio
AEM-Belles Arts. 1 de novembre.

Antología del sainete
La Zambra. 2 de novembre.

N-Ego
M. Teatre i Amartis. 3 novembre.

La nit de les nines
Arts Dansa. 4 de novembre.

Familia y trastos viejos
S. O. M. DTeatre. 4 de novembre.

Playing StoppedMovement
Clar.-Arn.-Casals. 8 de novembre.

Isop
Teatre del Talión. 9 de novembre.

Lameva boda grega
Hangar Teatre. 10 de novembre.

Un full en blanc
G. A. La Mercè. 11 de novembre.

Ups
Muvmentics. 15 de novembre.

La Pepa, 1812
Albéniz. 16 de novembre.

Un passeig pel so de les ...
Yin Teatre. 17 de novembre.

Ballem!
E. Arrels. 17 de novembre.

Llorar y reír con Lorca
Raíces. 18 de novembre.

Despropòsits
Las Dolores. 23 de novembre.

Ballant!
Miscel./ A4Forqu. 24 novembre.

Lecciones dematrimonio.
Toar. 25 de novembre.

Alímit, més enllà
Còrnia. 29 de novembre.

La jove companyia Zinc Teatredebutaa la xarxa
■ZincTeatre, que aquest cap
de setmana estrenarà el seu
primer espectacle, Després
de la pluja, de Sergi Belbel,
a l’Escorxador (avui, demà
i diumenge, 20.00 hores), de-

buta a les xarxes socials amb
Després de la pluja 2.0, que
pot seguir-se a www.hemis-
feridret.com/despresdela-
pluja o a través dels perfils i
pàgines creades per als per-

sonatges. Els usuaris hi po-
den interactuar.

La iniciativa pretén deba-
tre si Internet és un escenari
en què la gent fingeix ser qui
no és.


